ਚੈਕ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ 10 ਿਦਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਿਦਓ।

ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਇਸ ਸਟੱ ਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ

ਜਾਰੀ

ਦਾਅਵਾ
ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ �ਤਰ ਿਕਵ� ਪੂਰੇ ਕਰਨ� ਹਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਵੇਖ।ੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱ ਕਲੈ ਟ, ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਇਡ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਹਲਾ ਹਫਤਾ

ਖਤਮ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਿਦਓ
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜ� ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ

ਹ�

ਨਹ�

ਖਤਮ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਦੂਜ ਾ ਹਫਤਾ

ਹ�

ਨਹ�

>

ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ?
ਜੇ ਹ�; ਿਦਨ� ਦੀ ਉਹ ਸੰ ਿਖਆ ਭਰੋ (1 ਤ� 7) ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਰਹੇ।

>

(I - 7)

(I - 7)

2. ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਨ (ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਸੱ ਟ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਸੀ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਕੰ ਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ�
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ
3. ਕੀ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ?

>

4. ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?

>

5. ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ?

>

6. ਕੀ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜ� ਧਨ ਕਮਾਇਆ ,ਭ� ਵੇ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਭੁ ਗ ਤਾ ਨ ਕੀ ਤਾ ਿਗ ਆ ਜ� ਨ ਹ� ?
(ਜੇਕਰ ਹ�, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ� a. ਅਤੇ b. ਆਇਟਮ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।)

>

<

ਜੇਕਰ 'X' ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ B, ਕੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

a. ਇੱ ਥੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਭਰੋ।

>

$

b. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ� ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੇਠ� ਿਰਪੋਰਟ ਿਦਓ ।
ਅੰ ਿਤਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ

ਕੁੱ ਲ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮਕੀ ਤਾ

$
ਿਫਲਹਾਲ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
(ਜ� ਿਲਖੋ "ਹਾਲੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ")

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਡਾਕ - ਦਾ ਪਤਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ ਸਮੇਤ

ਪਿਹਲਾ ਹਫਤਾ
ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ

7. ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਹਫਤੇ(ਹਫਿਤਆਂ) ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਿਦਓ।
8. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਜ� ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

>
>
ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ�। ਮ� ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਮ� ਗਲਤ ਿਬਆਨ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ
ਹ� ਜ� ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱ ਥ ਲੁਕਾ�ਦਾ/ਲੁਕਾ�ਦੀ ਹ� ਤ� ਕਾਨੂੰਨ ਸਜਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਹਨ। ਮ� ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤਿਹਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇੱ ਕ U.S. ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹ�; ਜ�
ਇੱ ਕ ਸੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਿਵੱ ਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹ� ਅਤੇ ਮ�ਨੰ ੂ USCIS ਵਲ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਿਜਸ
ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਮ� ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਨਵੀਨਤਮ ਤਾਰੀਖ ਿਪੱ ਛ� ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਹਨ।

X

(ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ)
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ਵੱ ਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱ ਦ ਕਰੋ

Section A / ਸੈਕਸ਼ਨ A The following are examples of how to complete your answers to the questions on the front of this form.

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਕਵ� ਪੂਰੇ ਕਰਨ� ਹਨ।
MARK THE CORRECT ANSWER
EXAMPLE: IF THE ANSWER IS "YES":
IF THE ANSWER IS "NO":
Write numbers like this:

ਨੰ ਬਰ ਇਸ ਤਰ�� ਿਲਖੋ:

Yes
Yes

ਸਹੀ �ਤਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ
ਉਦਾਹਰਨ:ਜੇਕਰ �ਤਰ "ਹ�" ਹੈ:
ਜੇਕਰ �ਤਰ "ਨ�ਹ" ਹੈ:

No
No

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EXAMPLE: Report earnings of: (a) $76.10 (b) $342.58 (c) $1050.55, like this:
ਉਦਾਹਰਨ:ਇਨ� ਕਮਾਈਆਂ:(a) $76.10 (b) $342.58 (c) $1050.55, ਦੀ ਇਸ ਤਰ�� ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ: (a)

$

7 6

1 0

ਹ�
ਹ�

ਨਹ�
ਨਹ�

(b)

$

3 4 2

5 8

(c)

$

9 9 9

9 9

Section B / ਸੈਕਸ਼ਨ B
If the box under Question 3 on the reverse is marked "X", you must complete the table below to show your
work search for the weeks being claimed. / ਜੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪ�ਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਹੇਠ� ਬਾਕਸ "X" ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਦੇ ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ,

ਕੰ ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Date Applied

/ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ

ਤਾਰੀਖ਼

Company Name /

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

WORK-SEARCH RECORD / ਕੰ ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
Person Contacted /

Company Address /

ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ

Type of Work Applied Results: Please explain /
For / ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਨਤੀਜੇ: ਿਕਰਪਾ ਿਬਓਰਾ ਿਦਓ:

ਪ�ਕਾਰ

Section C / ਸੈਕਸ਼ਨ C Notice to Educational Institution (FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT APPROVED TRAINING ONLY)
ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ(ਕੇਵਲ ਰੁਜਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਲਈ)
I certify that this individual was enrolled in and
satisfactorily pursuing the retraining course of
instruction approved by the Employment
Development Department during the week(s)
shown on the front of this form

Signature/Title

Date

Name of Training Institution

If you are on a semester/holiday recess, enter the date you are scheduled to return to school.
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸਮੈਸਟਰ/ਹਾਲੀਡੇ ਿਰਸੈ�ਸ ਤੇ ਹੋ, ਤ� ਉਹ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਵਾਿਪਸ ਜਾਉਣਾ ਹੈ।
Section D / ਸੈਕਸ਼ਨ D

New Mailing Address / ਨਵ� ਡਾਕ ਪਤਾ

Complete below and mark Question 8 block on front / ਹੇਠ� ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪ�ਸ਼ਨ 8 ਬਲਾਕ ਮਾਰਕ ਕਰੋ

New phone - include area code / ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸਮੇਤ -

ਨਵ� ਫੋਨ

(

)

Zip Code: / ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
DE 4581CTO/P Rev. 4 (5-04) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ / ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮਹਕਮਾ
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